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Roman sa teší na ďalšie vydarené kúsky zo zimnej kolekcie D1913
Romana sme pri rozhovore do nového katalógu zastihli tentoraz na zaslúženej letnej
dovolenke s rodinou v Chorvátsku.
Roman, aké nové projekty Ťa po prázdninách čakajú? Kedy sa objavíš na televíznych
obrazovkách a čo nového v divadle?
„Po úspešnom retro seriály „Vyprávěj“ sa budem pravidelne objavovať na televíznych
obrazovkách v seriáli „ Ulice “, kde budem riešiť nejeden rodinný problém. Na divadelných
doskách sa teším na skúšanie nového muzikálu „ Zoro“ s pesničkami od Gipsy Kings, kde si
konečne zahrám zápornú postavu Zorovho brata :-). No a na jar pripravujem film o ženách
a pre ženy predovšetkým.“
Nudiť sa teda naozaj nebudeš. Nájdeš si v tak nabitom pracovnom programe čas aj na
relax, hory, prípadne zimnú dovolenku?
„Väčšinu zimy sa snažím tráviť s rodinou na horách, … teda pokiaľ mi to práca dovolí :-).
Máme v Jizerských horách byt, ktorý počas zimných mesiacov často využívame. Hory
a lyžovanie mám rád už od detstva a rád sa tam vždy vraciam.
Navyše vďaka už dvojročnej skúsenosti s vašimi produktmi sa môžem 100 % spoľahnúť,
že budeme celá rodina vždy v teplom, suchom a pohodlnom oblečení. Avšak nie len na hory,
ale aj tiež do mesta mám svoje obľúbené kúsky od vás :-). Na Tigris set, ktorý používam
predovšetkým na skúter, nedám dopustiť a tento rok v júni ma mnohokrát zachránil pred
premoknutím. Taktiež zateplená prešívaná bundička Campo nájde opäť miesto v mojom
jesennom šatníku.
No a teším sa na ďalšie podarené kúsky z jesennej Urban kolekcie …“
A vieš o tom, že Didriksons nie je od tohto roku len do dažďa a že ponúka v letnej
kolekcii tričká a kraťasy z prírodných materiálov?
„To vieš, že áno. Vďaka tričkám zvládam i počasie tu pri mori. Tričká sú nielen veľmi
príjemné a pohodlné, ale aj veľmi dobre odolávajú zápachu. Takže ideálny letný produkt,
ktorý môžem všetkým len doporučiť. “
Tak to sme veľmi radi, že si spokojný, a že Ťa sprevádzame
s našimi produktmi aj na dovolenke.
Ďakujeme za krátky rozhovor a prajeme vám všetkým
krásny zvyšok dovolenky …

Foto Markéta Navrátilová a DIDRIKSONS1913. Zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Didriksons oslávil 100 rokov a my sme boli pri tom!
Koncom mája sme spoločne s našimi obchodnými
partnermi a zástupcami médií podnikli výlet za
dedičstvom značky DIDRIKSONS1913. Bohatý
program nás nenechal ani chvíľku leňošiť, počasie
bolo nad očakávanie priaznivé a teplé, nie celkom
typické pre Švédsko.
Začali sme poznávacím výletom do malebnej rybárskej
dedinky Grundsund na západnom pobreží Švédska, kde
to všetko pred 100 rokmi začalo. Navštívili sme nielen
kostol, v ktorom sa Hanna a Julius, zakladatelia značky,

pred viac než 100 rokmi vzali, ale tiež budovu, v ktorej
spoločnosť Didriksons pred 100 rokmi sídlila a šila
svoje prvé odevy. Mnohí z nás ochutnali čerstvé ustrice,
iní si užívali príjemnú jazzovú hudbu a dali prednosť
tepelne upraveným krevetám, tak typickým pre túto
oblasť Švédska. Príjemným spestrením programu bol
výlet na člnoch okolo členitého
pobrežia dedinky, ktorý sa stal
pre mnohých adrenalínovým
zážitkom.

Celý pobyt sa niesol v duchu osláv 100 rokov – nášho prvého storočia „ochrany“ človeka proti vode.
Druhý deň sme podnikli vyhliadkovú prechádzku
Göteborgu na lodi po delte rieky Göta a zúčastnili
sme sa spoločného obedu so zábavným sprievodným
programom, kde nechýbala ani módna prehliadka
špeciálnej výročnej kolekcie Heritage 2013. Veľkolepé
oslavy vyvrcholili nabitým večerným programom.

Celkom 550 zástupcov z celého sveta sa stretlo na tejto
jedinečnej udalosti. Perfektne pripravený program bol
plný zábavy, hudby a oslavovania.
Prišli sme späť domov plný dojmov, zážitkov a hlavne
pozitívnej energie, ktorú sme spoločne nasávali počas
týchto dvoch dní. Dúfame, že sa nám podarí túto
energiu dať aj Vám :-).
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VÝROČNÁ

€ 67,00

€ 297,10

005
431

574088 SKAFTÖ LS / S - XXXL
príjemné módné tričko s výnimočným zložením
Materiál: 50% organická bavlna, 50% TENCEL

€ 59,10

€ 94,80

256

500188 KISTESKAR / M - 2XL
nepremokavá obojstranná bunda zateplená
s dutým vláknom 140g/m2
Materiál: 100% Polyamid

256
574097 MITTSKAR / S - XL
teplá mikina z česaného fleecu
Materiál: 80% recyklovaný Polyester, 20% Polyester

6

VÝROČNÁ | pánska

005
432

574090 LÅGE / S - XXXL
príjemné športové tričko s výnimočným zložením
Materiál: 50% organická bavlna, 50% TENCEL

VÝROČNÁ | pánska
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VÝROČNÁ

€ 67,00

€ 297,10

005

€ 94,80

432

501208 KISTESKAR / 34 - 48
nepremokavá obojstranná bunda zateplená
s dutým vláknom 140g/m2
Materiál: 100% Polyamid

574089 SKAFTÖ LS / 36 - 44
príjemné módné tričko s výnimočným zložením
Materiál: 50% organická bavlna, 50% TENCEL

€ 59,10

005
574098 MITTSKAR / 36 - 42
teplá mikina z česaného fleecu
Materiál: 80% recyklovaný Polyester, 20% Polyester

8

VÝROČNÁ | dámska

430

574091 LÅGE / 36 - 44
príjemné športové tričko s výnimočným zložením
Materiál: 50% organická bavlna, 50% TENCEL

VÝROČNÁ | dámska
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VÝROČNÁ
Taška JÖRN
- úplne vodeodolná - záterová technológia
(lepené švy)
- impregnácia
vrchnej
látky
riešená
voskovaním
- je možné používať ako batoh alebo po
nenáročnom prestavení ako taška do ruky,
či cez rameno
- hlavné uzatváranie je rolovacie so zapínaním
na pracky
- vo vnútri hlavná komora tašky a menšia
komora vypolstrovaná pre notebook
- v hlavnej komore menšie sieťované vrecko na
zips s malým priehľadným vrecúškom na
zips, púzdrom na mobilný telefón a pútkami
na vsunutie písacích potrieb
- na vonkajšej strane tašky väčšie vrecko
s vodeodolným zipsom

€ 126,50

591719 JÖRN TOTE
256
nepremokavá taška cez rameno
alebo na chrbát ako batoh
Materiál: 100% Polyamid, záter, impregnácia WAX

TENTO ROK OSLAVUJEME 100 ROKOV!
Rok 2013 je pre nás veľmi výnimočný - oslavujeme 100 rokov od založenia DIDRIKSONS1913.
Preto sme si pre Vás pripravili niečo neobvyklé.
Tak neváhajte a oslávte s nami naše neobyčajné výročie pozretím týchto bonbónikov:

VÝROČNÝ FILM
pútavý príbeh o vývoji značky
(www.didriksons1913.cz)

VÝROČNÁ KNIHA
mapujúca vývoj značky a textilného priemyslu vo Švédsku

€ 35,30

(k nahliadnutiu v predajniach VAVRYS v Prahe, na Bedřichove a v Luhačoviciach)

€ 22,50

VÝROČNÁ KOLEKCIA

Väčšina modelov v retroštýle, imitujúca rybársky - námornícky štýl
ľudí žijúcich v prímorských oblastiach v Škandinávii v minulých rokoch.
256 432

432 005

592116 DYNAN / jedna veľkosť
praktický módny opasok, dĺžka 117cm
Materiál: 100% Polyester
10

VÝROČNÁ

592133 GALTEN / jedna veľkosť
teplá módna čiapka
Materiál: 80% vlna, 20% Polyamid

doplnky

VÝROČNÁ

11

URBAN

€ 265,40
€ 237,60

€ 233,70

060

060

500184 MELKER / S - 3XL
nepremokavá predĺžená bunda zateplená
dutým vláknom 160g/m2
Materiál: 100% Polyamid, záter

500181 CLARK / S - 2XL
nepremokavá predĺžená bunda zateplená dutým
vláknom 120g/m2 s príjemným semišovým
povrchom vďaka zloženiu materiálu
Materiál: 75% bavlna, 25% Polyamid, záter

060 251
500182 ADAM / S - 2XL
nepremokavá ľahká bunda technickejšieho
vzhľadu, zateplená dutým vláknom
160g/m2 na pohľad pôsobiaca ako páperovka
Materiál: 100% Polyester, membrána

€ 225,70
€ 153,50
€ 198,00

159 060
500183 ELTON / S - 3XL
nepremokavá bunda zateplená dutým
vláknom 160g/m2, efektná károvaná
podšívka s jemne lesklým designom
Materiál: 100% Polyamid, záter
12

URBAN | pánsky

040
060 159
500186 MALTE / S - 3XL
nepremokavá bunda zateplená dutým vláknom 120g/m2
Materiál: 100% Polyamid, záter

zateplené

500174 BRYCE / M - 3XL
nepremokavá bunda zateplená dutým
vláknom 120g/m2
Materiál: 100% Polyamid, záter

URBAN | pánsky
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€ 126,50

€ 134,50

€ 199,60

040
060
575307 HOWARD / M - 2XL
nepremokavý kabát módneho vzhľadu s
povrchovou impregnáciou v podobe voskovania
Materiál: 100% Polyamid, záter, impregnácia WAX

575336 JARED / S - 2XL
nepremokavá módna bunda stiahnutá v páse
Materiál: 100% Polyamid, záter

€ 27,40

€ 47,20

039 060

14

060

574336 TAURUS / S - 2XL
mikina z microfleecu
Materiál: 100% Mikropolyester

592119 CREST / 8 - 12
vodeodolné zateplené rukavice, duté vlákno 80g/m2
Materiál: 100% Polyamid, DWR

URBAN | pánsky

nezateplené | doplnky

060
574285 CAMPO / M - 2XL
vetruodolná prešívaná bunda, duté vlákno - DuPont
Comfortmax 60g/m2, povrchová impregnácia voči vode
Materiál: 100% Polyamid, DWR

€ 23,40

040 060
592122 MASON / jedna veľkosť
pletená pružná čiapka
Materiál: 70% Akryl, 30% vlna

bunda ADAM

náš tip

URBAN | pánsky
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€ 233,70

URBAN

€ 217,80

€ 205,90

027
060
501189 LINDSEY / 36 - 46
nepremokavá elegantná predĺžená bunda zateplená
dutým vláknom 160g/m2 a s jemne lesklým designom
a syntet. kožešinou v zadnej časti
Materiál: 100% Polyamid, záter

108

040 060
501201 TOVE / 36 - 46
nepremokavá lehká predĺžená bunda techničtějšího, ale
velmi čistého vzhledu, zateplená dutým vláknom 160g/m2
Materiál: 100% Polyester, membrána

501200 MARY / 36 - 46
nepremokavý kabát zateplený
dutým vláknom 160g/m2
Materiál: 100% Polyamid, záter

€ 198,00
€ 221,80
€ 190,00

027 060
040
501205 RONJA / 36 - 46
nepremokavá bunda zateplená dutým
vláknom 120g/m2
Materiál: 100% Polyamid, záter
16

URBAN | dámsky

501202 ELSA / 36 - 46
nepremokavá predĺžená bunda zateplená dutým
vláknom 160g/m2 s jemne lesklým designom
a syntet. kožešinou v zadnej časti a kapucni
Materiál: 100% Polyamid, záter

zateplené

039 040 060
501203 TILDE / 36 - 46
nepremokavá predĺžená bunda zateplená dutým
vláknom 160g/m2
Materiál: 100% Polyamid, záter

URBAN | dámsky
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€ 134,20

€ 27,40
027 060

034 108 233 376
592120 MARLON / jedna veľkosť
pletená čiapka s módnym vzorom
Materiál: 70% Akryl, 30% vlna

575303 IRMA / 36 - 42
nepremokavá predĺžená bunda
Materiál: 100% Polyamid, záter

PARAMETRE
VODNÝ STĹPEC

PRIEDUŠNOSŤ

Hodnota určujúca vodeodolnosť
záteru alebo membrány udávaná
v 1.000 mm.
Švy sú podlepené..

Hodnota určujúca priedušnosť
odevu v 1000 g/m2/24 h podľa
normy ASTM E-96 BW. Čím vyššia
hodnota, tým vyššia priedušnosť.
Pre výsledný efekt je takisto
dôležité, či sú použité podlepené
švy (nepodlepené švy napomáhajú
priedušnosti) a takisto technická
prepracovanosť odevu.
(ventilácia atď.)

Pre detailnejšie informácie o produkte navštívte
www.didriksons1913.cz
18

URBAN | dámsky

nezateplené | doplnky

bunda TOVE

náš tip

URBAN | dámsky
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OUTDOOR
€ 154,30

€ 153,50

043
575362 CRUX / S - 2XL
nepremokavá veľmi technická bunda, duté
vlákno 100g/m2, vo vnútri snežný pás
Materiál: 100% Polyester, membrána

135 O60
575364 PICTOR / S - 3XL
nepremokavá bunda, duté vlákno 100g/m2,
vo vnútri snežný pás
Materiál: 100% Polyamid, záter

€ 118,60

O60 364
576191 SEGIN / S - 3XL
nepremokavé nohavice zapteplené dutým vláknom 60g/m2
Materiál: 100% Polyamid, záter
20

OUTDOOR | pánsky

zateplené

OUTDOOR | pánsky
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€ 114,60

€ 79,70

€ 102,70

€ 15,40
035
575352 CASCADE / S - 2XL
nepremokavá turistická bunda
Materiál: 100% Polyamid, záter

€ 159,60

O60
556012 DENALI / M - 2XL
nepremokavé technické nohavice so
zmiernenou šušťavosťou
Materiál: 50% Polyester, 37% bavlna,
13% Polyamid, membrána
22

OUTDOOR | pánsky

253 100

040 060
575313 NORBA / S - 3XL
nepremokavá turistická bunda
Materiál: 100% Polyamid, záter

€ 67,00

561167 EVA / S/M, L/XL
praktická jednoduchá pláštenka
Materiál: 100% EVA

548177 TIGRIS / M - 2XL
nepremokavý praktický ľahký set
Materiál: 100% Polyester, záter

€ 79,70

€ 51,20

O60
576185 ZETA / S - 2XL
nepremokavé technické nohavice
Materiál: 100% Polyamid, záter

nezateplené

601

040
549104 WHEELY / S - XL
nepremokavé pončo na bicykel
s výrazným reflexným ošetrením
Materiál: 100% Polyester, záter

017
556001 CIRRUS / M - 3XL
nepremokavý set vhodný napr. pro rybárov
Materiál: 100% Polyurethan

nezateplené

OUTDOOR | pánsky
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€ 134,50

€ 153,50

€ 57,30

060
574285 CAMPO / M - 2XL
vetruodolná prešívaná bunda, duté vlákno DuPont Comfortmax 60g/m2
Materiál: 100% Polyester, DWR

060
574067 POLARIS / M - XL
vetruodolná prešívaná bunda, duté vlákno DuPont Comfortmax 100g/m2
Materiál: 100% Polyester, DWR

574064 SPICA / M - 3XL
teplá fleecová mikina
Materiál: 100% Polyester

060

€ 47,20

€ 110,60

€ 90,80

039 060
060
534228 GRAIN / M - 2XL
softshellová vesta odolná vetru a čiastočne vode
Materiál: 100% Polyester, DWR
24

OUTDOOR | pánsky

060
536136 TRICKETT / M - 2XL
softshellové nohavice odolné vetru a čiastočne vode
Materiál: 88% Polyamid, 12% Elastan, DWR

termoizolace

574336 TAURUS / S - 2XL
teplá fleecová mikina
Materiál: 100% Mikropolyester

OUTDOOR | pánsky
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€ 27,40
€ 39,20

€ 57,30

060
060
574049 FLARE / S - 2XL
fleecový pružný polorolák
Materiál: 92% Polyester, 8% Spandex

574047 ALPI / M - 2XL
nohavice z microfleecu
Materiál: 30% recyklovaný Polyester,
70% Mikropolyester

€ 37,70

091 103
534245 SKYLINE / M - 2XL
príjemné tričko s jedinečným zložením materiálov,
motív dedinky Grundsund
Materiál: 50% organická bavlna, 50% TENCEL

€ 57,30

€ 57,30

039 060 103 135 253
574051 MONTE / S - 3XL
ľahšia mikina z microfleecu s prímesou recyklovaného microfleecu
Materiál: 30% recyklovaný Polyester, 70% Mikropolyester
26

URBAN | pánsky

574031 SPECTRA / M - 2XL 068
termotričko
Materiál: 75% Polyester, 25% vlna

termoizolace

574041 SPECTRA / M - 2XL 068
termospodky
Materiál: 75% Polyester, 25% vlna

bunda CRUX
čiapka REVERT

náš tip

URBAN | pánsky
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OUTDOOR
€ 154,30

€ 134,20

€ 233,70

043
575363 CRUX / 36 - 44
nepremokavá velmi technická bunda, duté
vlákno 100g/m2, vo vnútri snežný pás
Materiál: 100% Polyester, membrána

121
575365 PICTOR / 36 - 42
nepremokavá bunda, duté vlákno 100g/m2,
vo vnútri snežný pás
Materiál: 100% Polyamid, záter

371
575321 CRESTO / 36 - 44
nepremokavá bunda, duté vlákno 100g/m2,
vo vnútri snežný pás
Materiál: 100% Polyamid, záter

€ 118,60

O60 233 474
576192 SEGIN / 36 - 44
nepremokavé nohavice zapteplené dutým vláknom 60g/m2
Materiál: 100% Polyamid, záter
28

OUTDOOR | dámsky

zateplené

OUTDOOR | dámsky
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€ 153,50

€ 91,90

€ 67,00

040
575312 SECTION / 34 - 44
nepremokavá technická bunda, vo vnútri snežný pás
Materiál: 100% Polyamid, membrána

575314 NORBA / 36 - 44
nepremokavá turistická bunda
Materiál: 100% Polyamid, záter

576186 ZETA / 36 - 42
nepremokavé technické nohavice
Materiál: 100% Polyamid, záter

€ 47,20

€ 76,50

665 841
548178 TIGRIS / 36 - 42
nepremokavý praktický ľahký set
Materiál: 100% Polyester, záter
30

O60

040

OUTDOOR | dámsky

O60
576188 NIMBUS / 36 - 40
nepremokavé nohavice
Materiál: 100% Polyamid, záter

nezateplené

OUTDOOR | dámsky
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€ 47,20
€ 57,30

€ 134,50

108

060 374
574337 TAURUS / 36 - 44
teplá fleecová mikina
Materiál: 100% Mikropolyester

574286 CAMPO / 36 - 44
vetruodolná prešívaná bunda, duté vlákno - DuPont
Comfortmax 60g/m2
Materiál: 100% Polyamid, DWR

€ 39,20

€ 57,30

475

180 331
574063 SPICA / 36 - 44
teplá fleecová mikina
Materiál: 100% Polyester

027 060
574050 FLARE / 36 - 44
fleecový pružný polorolák
Materiál: 92% Polyester, 8% Spandex

272

534246 SKYLINE / 36 - 44
príjemné tričko s jedinečným zložením materiálov,
motiv vesničky Grundsund
Materiál: 50% organická bavlna, 50% TENCEL

€ 27,40

€ 37,70
€ 51,20

€ 110,60
€ 90,80

060
534229 GRAIN / 36 - 46
softshellová vesta odolná vetru a čiastočne vode
Materiál: 100% Polyester, DWR
32

OUTDOOR | dámsky

060
536137 TRICKETT / 36 - 42
softshellové nohavice odolné vetru a čiastočne vode
Materiál: 88% Polyamid, 12% Elastan, DWR

termoizolace

374 027

574103 ZOEY / 34 - 46
mikina z česaného fleecu, kapucňa a ramená odolné
vetru, impregnácia voči vode
Materiál: 100% Polyester, 100% Polyamid

060

027 060 332 366 472 474
574052 MONTE / 36 - 46
ľahká mikina z microfleecu s prímesou recyklovaného microfleecu
Materiál: 30% recyklovaný Polyester, 70% Mikropolyester

termoizolace

574048 ALPI / 36 - 42
nohavice z microfleecu
Materiál: 30% recyklovaný Polyester,
70% Mikropolyester

OUTDOOR | dámsky
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€ 23,40

€ 18,80
€ 13,90
062 027
592051 CAMP / jedna veľkosť
čiapka s membránou proti vetru
Materiál: 100% Polyester, membrána

027 039 060 369 475
592102 PROBE / jedna veľkosť
mikrofleecová čiapka s vetru odolnou podšívkou
Materiál: 100% Mikropolyester

039 060 109 267
592121 REVERT / jedna veľkosť
pletená obojstranná čiapka
Materiál: 70% Akryl, 30% vlna

€ 47,20
€ 18,80
€ 19,40
017

055

060

554004 SAFETY / S/M, L/XL, XXL/3XL
bezpečnostníá vesta
Materiál: 100% Polyester

557009 SOUTHWEST / S - 2XL
nepremokavý klobúk rybárskeho štýlu
Materiál: 100% Polyurethan
34

OUTDOOR

592065 TRAPPER / M - XL
fleecové rukavice s membránou proti vetru,
otvárací ukazovák na strelbu
Materiál: 100% Polyester, membrána
€ 17,90
017 060
592066 BARROW / jedna veľkosť
pružný opasok
Materiál: 100% Polyamid

doplnky

bunda PICTOR
kalhoty SEGIN
čiapka REVERT

náš tip

OUTDOOR | dámsky
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V kolekcii DIDRIKSONS1913 nájdete vo vetre a vode odolných modeloch buď
membránovú alebo záterovú technológiu chrániacu daný model voči premoknutiu a
prefúknutiu v týchto prevedeniach:

2

3

2VRSTVOVÝ
Membrána či záter je zalaminovaný na vonkajšiu tkaninu a zvnútra je krytý
voľnou, väčšinou sieťovanou podšívkou. Výsledný materiál je príjemný
a poddajný. Ideálny v bežných podmienkach a pre každodenné použitie.

3VRSTVOVÝ
Membrána či záter je opäť zalaminovaný na vonkajšej tkanine, namiesto voľnej
podšívky je však zospodu chránený tenkou ochrannou vrstvou. Výsledný materiál
je skladný, veľmi ľahký a príjemný. Ideálny všade tam, kde rozhoduje nízka hmotnosť a výborná zbalitelnosť.
DWR - Durable Water Repellent - úprava povrchového materiálu odevu, ktorý
sa týmto stáva vode odpudivý. Používa sa na všetkých úplne vode nepriepustných
odevoch, ale tiež na softshellových či prešívaných odevoch. Opotrebuje sa, ale
je možné ju na odev naniesť za pomoci prostriedkov k tomu určených.
Pre detailnejšie informácie o produkte navštívte www.didriksons1913.cz

Starostlivosť
o odev

Aby danému odevu zostali čo najdlhšie vlastnosti také, aké mal pri jeho kúpení, je nanajvýš nutné
dodržiavať základné pravidlá:
- neuskladňovať odev zbalený, vlhký či mokrý dlhší čas, aby sa nezničila páska, ktorou sú podlepené
švy alebo aby nezačal plesnivieť
- špinavý odev je vhodné prať v špeciálnych prípravkoch určených na pranie outdoorového vybavenia.
Tieto prípravky neodstraňujú impregnáciu vo vrchnej látke, na rozdiel od niektorých bežných pracích
prípravkou, nepoškodí záter, membránu či podlepovaciu pásku
- nepoužívať aviváž
- po praní je nutné impregnáciu vo vrchnej látke aktivovať tepelným ošetrením – vyžehliť na nízkej
teplote, vyfénovať
- špina, pot, časté pranie a vystavovanie odevu oderu spôsobujú opotrebenie impregnácie vo vrchnej
látke. Pokiaľ kvapky dažďa zostávajú na vrchnej látke a vsakujú sa dovnútra, je nutné impregnáciu
aktivovať – žehlička, fén na nízkej teplote alebo v prípade potreby reimpregnovať špeciálnym
prípravkom k tomu určeným.

DBÁME NA PRÍRODU - KROK PO KROKU ...

Na niektorých produktoch sme začali používať impregnáciu
vrchnej látky bez fluórových uhľovodíkov
Zamedzíme tak pri praní odevu vymývaniu impregnácie do vody
a jej následnému znečisteniu, ktoré má potom neblahé účinky na
živočíchy potrebujúce vodu k svojmu životu , vrátane nás.
Fluórové uhľovodíky sú v prírode ťažko rozložiteľné, u cicavcov
majú neblahý vplyv na rozmnožovanie, spôsobujú hormonálne
poruchy a sú podozrievané z karcinogénnych účinkov.

V máji tohto roku sme sa spoločne s ďalšími
31 spoločnosťami stali členmi zoskupenia STWI – Swedish
Textile Water Initiative. Jedná sa o spoločný projekt,
ktorý spojuje švédske textilné, kožiarske spoločnosti
a Medzinárodný inštitút vody v Štokholme.
Spoločnou snahou je zredukovať negatívne dopady výroby
materiálov pre šitie odevov na životné prostredie, obzvlášť
vodu, a taktiež zlepšiť životné a pracovné podmienky
obyvateľov.

JE PRETO URČITE LEPŠIE SA ICH POUŽITIU VYVAROVAŤ.

Viac na www.stwi.se

NOVINKY V KOLEKCI
TENCEL
– vlákno budúcnosti, vlákno z celulózy - drevených vlákien
-

vysoko hydrofilné vďaka jedinečnej štruktúre
výborný transport vlhkosti
chladiace schopnosti
výrazne potlačuje rast baktérií oproti syntetickým vláknam
i bavlne
- výrobný proces je veľmi ohľaduplný k životnému prostrediu
(ocenenie EU)
- 100% rozložiteľný

YKK AQUAGUARD VISLON ZIP
- zips s polyurethanovou lamináciou
výrazne zvyšuje odolnosť voči vode

ORGANICKÁ BAVLNA
- pestovaná bez použitia syntetických chemických pesticídov
a herbicídov
- pri spracovaní a výrobe výrobkov z biobavlny nie sú
používané toxické chemikálie
- pri nosení oblečenia z organickej bavlny nie sme vystavení
možnému pôsobeniu chemických rezíduí a zároveň
prispievame k ochrane životného prostredia
- spĺňa Global Organic Textile Standards (GOTS)
- svetovo známe smernice pre výrobu organických vlákien,
berúci ohľad nie len na ekologické, ale tiež na sociálne kritéria
(pracovné podmienky zamestnancov a pod.)

Recyklované polyesterové vlákno vyrobené
z nepotrebných plastových fliaš. Vďaka tomuto
využitiu nepotrebného plastu sa snažíme
o znižovanie narastajúceho množstva odpadu na
zemi, a tiež o znižovanie spotreby energie a ropy.

